
Dzień Bociana Białego 

 

   Bocian biały – najbardziej polski z polskich ptaków. 

Polskie bociany stanowią 20% światowej populacji 

tego gatunku, a więc co piąty bocian na świecie jest 

Polakiem. Bocian przynosi wiosnę, dzieci i szczęście. 

Pojawia się w książeczkach dla najmłodszych dzieci, a 

jego gniazda napotykamy przejeżdżając przez wsie. 

 

Jaki duży jest bocian? 

 

Zwykle bociany widzimy z daleka, trudno wówczas uświadomić sobie prawdziwe 

wymiary bociana. Stojący bocian biały 

mierzy około 80 cm. Sprawdź, dokąd 

sięgałby ci bocian, gdyby stał obok ciebie? 

Rozpiętość skrzydeł bociana dochodzi do 

2 metrów.  

Bociany, nie chcąc tracić niepotrzebnie 

energii, korzystają z techniku lotu zwanej 

szybowaniem. Podobnie jak szybowce, 

wykorzystują do wznoszenia się prądami 

ciepłego powietrza. Wielkie skrzydła z 

długimi lotkami, jak skrzydła szybowca ... 

 

Dorosły bocian waży około 4 kg. 

 

 

 



Zadanie 1. 

  



 

Co jedzą bociany? 

Czego może szukać bocian na suchej łące, co może wyłowić z płytkich stawów? Czy 

bociany piją mleko? Czy mogą chrupać żołędzie? Bociany jedzą wyłącznie pokarm 

zwierzęcy, wegetarianizm jest nie dla nich.  

 

 

 Według dawnych wierzeń bocian był 

kiedyś człowiekiem. „Bóg kazał mu 

zniszczyć worek „pełen plugastwa”, jed-

nak ciekawski chłop rozwiązał worek i 

wszystkie myszy, utrapienne owady, żab-

ska i węże opanowały świat. Winowajca 

przemienił się w bociana, a karą jego 

jest latanie po świecie i zbieranie zawar-

tości worka. 

Zadanie 2. 

Pokoloruj składniki diety bociana. To, 

czego nie jada, zaznacz na zielono. 

 

 

 

Bocianie łapy  

Jeszcze gdzieniegdzie w Polsce przetrwała tradycja pieczenia „busłowych łap”.   

„Busieł”  oznacza bociana. Drożdżowe bułeczki w kształcie czteropalczastych łap 

bociana wypiekane były wczesną wiosną, na powitanie wracających po zimie z połu-

dnia bocianów. Najczęściej bułki pieczono 25 marca, kiedy to ziemia otwiera się        

i budzi do życia. Tego dnie szczególnie wyglądano   bocianów.  Przylot bocianów 

sygnalizował i potwierdzał nastanie prawdziwej wiosny. Busłowe łapy nie tylko      

ze smakiem zjadano, ale także wychodzono z nimi na pole wabiąc bociany, wkładano 

do bocianich gniazd i zakopywano w ziemi, by zapewnić płodny rok. 



 

SKŁADNIKI 

• 25 g świeżych drożdży 

• 1/2 szklanki mleka 

• 3 czubate łyżki cukru 

• 1/2 kg mąki pszennej 

• 2 nieduże jajka 

• 75 ml oleju 

• szczypta soli 

 

 Podgrzej lekko mleko, wrzuć do niego rozdrobnione drożdże. Rozmieszaj, by  

drożdże się rozpuściły. Dosyp cukier i 2 łyżki mąki. Pozostaw w cieple do wyro-

śnięcia, ok. 30 minut.  

 Następnie do miski przesiej resztę mąki, dołóż sól, wlej roztrzepane jajka, olej  

i wyrośnięte drożdże. Zagnieć ciasto i wyrabiaj kilka dobrych minut. Przykryte  

     ściereczką ciasto zostaw do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na około godzinę.  

 Ciasto powinno podwoić swoją objętość. 

 Gdy ciasto będzie już wyrośnięte, przełóż je na stolnicę, podziel na dwie czę-

ści. Rozwałkuj na okrągły placek grubości ok. 1 cm. Podziel każdy placek na 8 

trójkątów (jak pizzę). Natnij dwukrotnie każdy trójkąt (od zewnętrznej strony 

placka), tak aby powstały trzy palce bociana, węższy koniec trójkąta uformuj w 

czwarty palec.  

 Wyłóż łapy na blachę, posmaruj rozmąconym jakiem lub mlekiem i pozostaw 

po raz kolejny do wyrośnięcia na 20 minut.  

 Piecz w piekarniku nagrzanym do 180°C przez ok. 12-15 minut,                     

aż się zrumienią. 

 

Bocianie dzieci 
Bociany przystępują do lęgów najczęściej w koń-

cu kwietnia. Samica składa ok. 4 jaj, co dwa dni 

jedno. Jaja mają ok. 73 mm długości i 52 szeroko-

ści i ważą średnio około 110 gram (troszkę więcej 

niż pół paczki masła). Jaja wysiadują solidarnie 

oboje rodzice. Pisklaki wykluwają się 33-34 dni 

od złożenia jaja, czyli rodzeństwo pojawia się co 

dwa dni tak jak pojawiały się jaja. Pisklęta po wy-

kluciu się ważą 70-75 gramów, a 4 dni później już 

ok. 300 gramów, a po 45 dniach już ok. 3 kg. 

Młode karmione są dżdżownicami i owadami, 

zjadanymi i zwracanymi przez rodziców. Na po-

czątku pisklęta nie przypominają bardzo swoich 

rodziców, są pokryte szarobiałym puchem, mają czarny dziób i ciemnoszare nogi. 

Dopiero 2 miesiące później ptak jest właściwie opierzony, wtedy też boćki są już 



na tyle dorosłe, by zacząć opuszczać gniazdo, a po 70 dniach od wyklucia są już 

niemal samodzielne. Swoje rodziny zakładają po 4 latach. 

 

 

Jak narysować bociana? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A wiecie, że... w Polsce żyje też bocian czarny? 

 

Bocian czarny 

 
Długość ciała: 95-100 cm.    

Nieco mniejszy od bociana bia-

łego. Ubarwienie czarne z meta-

licznym połyskiem, brzuch bia-

ły. Dziób, naga skóra wokół 

oczu i nogi czerwone. W odróż-

nieniu od swego krewniaka   

bocian czarny uważany jest          

za skrytego ptaka leśnego, raczej 

unikającego kontaktów z czło-

wiekiem. Ostatnio zmienia swe 

zwyczaje i zaczyna gnieździć się 

coraz bliżej osad ludzkich, na-

wet w niewielkich lasach. Wy-

stępuje na terenie całego kraju, 

łącznie z górami. Zakłada 

gniazda w lasach w pobliżu je-

zior, stawów hodowlanych i rzek. Bardzo nieliczny ptak lęgowy, ok. 1200 par w Pol-

sce. Składa od 3 – 5 jaj.  

 

Nasze świetlicowe bociany 
 

 

 
Jeśli macie ocho-

tę, to możecie 

popodglądać bo-

cianie gniazda na 

żywo...  

 

 

 

 
https://klekusiowo.webcamera.pl/  

https://www.youtube.com/watch?v=g4SlQAkjCJw  

 

 

 

https://klekusiowo.webcamera.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=g4SlQAkjCJw

